Konkurso sąlygos:
* kviečiami dalyvauti neformalaus ugdymo
institucijų (muzikos ir meno mokyklų) smuiko
ir violončelės instrumentų ugdytiniai (solistai).

PATVIRTINTA:
Mokyklos direktoriaus
2018 m. gruodžio 14 d.
įsakymu Nr.V1 – 231.
.

Jonavos Janinos Miščiukaitės meno
mokykla
I tarptautinio styginių instrumentų
jaunųjų atlikėjų konkurso
„CRESCENDO“ 2019
NUOSTATAI

Konkurso tikslai ir uždaviniai:
* skatinti ugdytinių solinį muzikavimą;
* ugdyti meistriškumą, atskleisti individualius
meninius gebėjimus;
* tęsti bendradarbiavimą tarp respublikos ir
kitų šalių muzikos (meno) mokyklų pedagogų,
dalintis gerąja dalykine patirtimi.
Konkurso vieta ir laikas:
*Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla,
Žeimių g. 6, LT-55149 Jonava;
e. paštas menomkla@jmm.lt;
tel.: 8-349-51 870 ;
2019 m. kovo 13 d., 10 val.
* tikslus dalyvių sąrašas, repeticijų ir
pasirodymų laikas bus paskelbtas iki 2019 m.
kovo 1 d. svetainėje www.jmm.lt

* Konkurso dalyviai skirstomi į keturias
grupes pagal klases:
A 1 - 2 klasės - programa iki 5 min.
B 3 - 4 klasės - programa iki 7 min.
C 5 - 6 klasės – programa iki 10 min.
D 7 - 8 klasės (ir vyresni) iki 12 min.
Konkurso programa:
*Dalyviai atlieka dvi laisvai pasirinktas
skirtingo charakterio pjeses (viena iš jų
virtuozinė).
Programa atliekama mintinai.
Konkurso žiuri:
*Konkurso dalyvių pasirodymą vertins žiuri,
kurios narių pavardės bus skelbiamos prieš
konkurso pradžią. Žiuri sprendimai yra
neskundžiami.
Apdovanojimai ir prizai:
* visi dalyviai ir jų mokytojai apdovanojami
mokyklos padėkos raštais;
*geriausi kiekvienos amžiaus grupės atlikėjai
apdovanojami diplomantų ir laureato
diplomais;
* numatomi diplomai už specialiąsias
nominacijas:
*,,Jauniausiam(-iai) konkurso atlikėjui (-ai);
*,,Miklieji pirštukai“ – už techniškiausiai
atliktą virtuozinę pjesę;
*,,Dainuojančios stygos“ už muzikaliausiai
atliktą lyrinę pjesę.

Bendros sąlygos:
* dalyvių paraiškos privalo atitikti konkurso
organizatorių nustatytas sąlygas. Paraiškos,
neatitinkančios konkurso nuostatuose nustatytų
sąlygų, nebus priimamos;
* dalyvių paraiškos priimamos iki 2019m.
vasario 15 d. Paraiškos formą ir informaciją
galima rasti internete www.jmm.lt Dalyviai
privalo atsiųsti:
* užpildytą paraiškos formą (kompiuteriu);

* Konkurso paraiškas siųsti e. paštu:
verikienie@gmail.com)
* dalyvio mokestį pervesti į:
Gavėjas:
Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla
Gavėjo sąskaitos numeris:
LT 02 4010 0510 0364 6299
„Luminor“ bankas, banko kodas 40100.
*dalyvio mokestis – 14 EUR. Neatvykus į
konkursą, mokestis negrąžinamas;
* visas su mokesčio persiuntimu susijusias
išlaidas apmoka patys dalyviai;
* pedagogams bus išduodami kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimai.
Konkurso rengėjai:
Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla.

Konkurso koordinatorė:
Virginija Verikienė (mob. +370 670 81351) el.
paštas: verikienie@gmail.com

